
 2نمونه سواالت اصول حسابداری 

 .نماييد تعريف را كدام هر و برده نام را حسابداري كننده محدود ميثاقهاي .1

 چيست؟ مالی صورتهاي ارائه الزامات از يکی .2

 پيمانکااري  شاركت  ياک  باا  رياا   222.222.222 مبلغ به قراردادي ورزشی، مجموعه يک ساخت براي مازندران نور پيام دانشگاه .3

 مخاارج  اگار . اسات  زده تخمين ريا  102.222.222 را ورزشی مجموعه اين ساخت مخارج پيمانکاري، شركت. است نمود منعقد

 02.222.222 ريا ، 00.222.222 ريا ، 32.222.222 مبالغ ترتيب به چهارم تا او  هاي¬سا  پايان در مجموعه اين ساخت واقعی

 .كنيد محاسبه را ها¬سا  از يک هر در پيمان سود باشد، ريا  13.222.222 و ريا 

 كسور و اضافات صندوق را تعريف نموده و علل ايجاد آن را بيان كنيد. .0

 در كه¬حالی در دهد، می نشان را ريا  1.002.222 مبلغ ماه، تير 31 شنبه روز در دانا شركت براي ملت بانک ارسالی صورتحساب .0

  :است دست در زير اطالعات رابطه اين در. است ريا  220.022 مبلغ شركت، دفاتر طبق بانک حساب مانده تاريخ، همين

 همچنين. است نشده ثبت بانک دفاتر در هنوز كه شده واريز بانک حساب به پنجشنبه روز ظهر از بعد در ريا  102.222 مبلغ( الف

 .است نشده ثبت بانک دفاتر در هنوز كه شد گذاشته بانک حساب به وصو  جهت پنجشنبه روز ريا ، 122.222 مبلغ به چکی

 .است نشده ارائه بانک به وصو  جهت تاريخ اين تا شركت، شده صادر هاي¬چک از ريا  002.022 مبلغ( ب

   .است شده ثبت ريا  1.222.222 مبلغ به شركت دفاتر در اشتباهاً ملزومات، خريد جهت ريا  122.222 مبلغ به چکی( ج

  .است نداشته اطالعی آن از شركت كه شده واريز بانک حساب به شركت مشتريان از نفر دو توسط ريا  010.622 مبلغ( د

 الوصو ) است خورده برگشت ريا  060.022 مبلغ به بود شده ارائه بانک به وصو  جهت كه مشتريان از دريافتی چک فقره دو( ه

  .(است

 .است نموده برداشت مشتري حساب از بانکی كارمزد هزينه براي ريا  11.022 مبلغ بانک(  و

  : فوق اطالعات به توجه با

  .نماييد مشخص را بانک حساب واقعی مانده(  الف

 .كنيد محاسبه را بانک حساب مانده شركت، دفاتر واقعی مانده از(  ب

 .كنيد محاسبه را شركت دفاتر در بانک حساب مانده بانک، حساب مانده از(  ج 

 شركت مهر در پايان مردادماه است:اطالعات زير مربوط به حساب بانکی  .0

 

 باشد.ريا  می 001.222ريا  و طبق صورتحساب بانک  000.222الف( مانده حساب بانک طبق دفاتر شركت 

 ريا  بابت هزينه بانکی از حساب جاري شركت برداشت نموده است.  022ب( بانک مبلغ  

 ريا  ثبت شده است. 100.222ر شركت اشتباهاً ريا  در دفات 10.022ج( چک صادره بابت خريد كاال به مبلغ  

 ريا  از مشتريان شركت وصو  نموده كه به علت عدم دريافت اعالميه بانکی در دفاتر ثبت نشده است. 102.222د( بانک مبلغ   

 ريا  به حساب خود واريز نموده ولی در صورتحساب بانک منعکس نشده است. 02.222ه( شركت مبلغ   



 ريا  كه به حساب بانکی منظور شده بود، به دليل عدم موجودي برگشت شد. 362.222از شركت سهند به مبلغ  و( چک وصولی  

 هاي شركت جهت وصو  به بانک ارائه نشده است.ريا  از چک 102.222ز( تا پايان مهرماه مبلغ   

 مه شركت مهر.هاي اصالحی الزم در دفتر روزنامطلوبست: تهيه صورت مغايرت بانکی و انجام ثبت

 

ريا  است. آنها به ترتيب به نسبت  0.022.222مهتا و مهشيد شركاي شركت تضامنی بوده و سهم الشركه هر يک از آنها  .6

 در سود و زيان سهيم هستند. 1و  3

وارد شركت شده و ريا  به عنوان شريک جديد  0.022.222شركا توافق نمودند كه شيده با پرداخت مبلغ  1x13در او  تيرماه 

  مالک      سرمايه شركت شود و به همين نسبت نيز در سود و زيان شركت سهيم گردد.

 در صورتيکه براي شركاي قديمی پاداش شناسايی شود، ثبت رويداد مالی را انجام دهيد.

 :است ريز شرح به یتضامن شركت کي در 2x13 سا  يابتدا در شركا هيسرما حساب مانده .0

 انيز و سود ميتقس نسبت، ا ير 10.222.222 محمد هيسرما ا  وير 12.222.222 ديحم هيرماريا ، س 10.222.222 حامد هيسرما

 .است 1 و1 و3 بيترت به شركا نيب

 صورت نيا به شركا الزحمه حق و رديگ یم تعلق شركاء هيسرما دوره او  مانده به شده نيتضم سود% 10 شركتنامه موجب به

 ا ير 022.222 محمد الزحمه حق و ا ير 322.222 ديحم الزحمه حق و شودینم داده صيتخص ياالزحمه حق حامد به كه است

 ، باشد ا ير 0.102.222 مبلغ ژهيو سود كه یصورت در .است

 .روزنامه دفتر در سود ميتقس یمال داديرو ثبت و شركا نيب انيز و سود ميتقس زير صورتتهيه  :مطلوبست

 :است شده حاصل ريز توافقات انيز و سود ميتقس يبرا و بوده یتضامن شركت يشركا رضا و محمد .9

 .ا ير 1.222.222 مبلغ به محمد به الزحمه حق صيتخص( الف

 (ريا  32.222.222 رضا هيسرما و ريا  22.222.222 محمد هيسرما) شركا هيسرما به شده نيتضم سود %12 تعلقب(

 .شود ميتقس شركا نيب هيسرما نسبت به ماندهيباق انيز و سود( ج

 .سود ميتقس زير صورتتهيه  :مطلوبست ،باشد ريا  3.022.222 ميتقس قابل سود اگر

ريا  سود ويژه كسب نموده است. طبق مقررات، شركت موظف به  022.222، مبلغ 013شركت سهامی بافق در سا   .12

ريا  است. اين  622.222، مبلغ 013فروردين ماه % اندوخته قانونی است. مانده سود )زيان( انباشته در او  12ذخيره 

باشد. مجمع عمومی سهام عادي می 22.222ريا ( و  222% )ارزش اسمی هر سهم 0سهام ممتاز  0.222شركت داراي 

% سود سهام را تصويب و اعالم نمود. تاريخ تنظيم ليست 22پرداخت  013خرداد  22صاحبان سهام شركت در 

 معين شد. رويدادهاي مذكور را در دفاتر روزنامه ثبت نماييد. 013تير  32و تاريخ پرداخت  013تير  12سهامداران 

 زير تهيه كنيد. اطالعات به توجه با را دريا شركت انباشته( زيان) سود حساب صورت .11

1 

3 



 شده تقسيم سود ريا ، 302.222 دوره خالص سود ريا ، 60.222 قبل دوره تعديالت سود ريا ، 022.222 دوره او  مانده

 .ريا  62.222 قانونی اندوخته جهت يافته تخصيص سود و ريا  202.222

 


